
   
 
 

1 
 

 

Interpretació de les limitacions d’activat en ESCARS, navegació a les Illes, i 

desplaçament dels treballadors davant la declaració d’Estat d’Alarma per fer front 

el COVID 19.  

19 de març de 2020 

 

Des del dia 13 de març de 2020, s’estan publicant diàriament al DOGC i al BOE normes 

que impliquen la limitació a la llibertat de circulació de persones per les vies d’ús públic 

i les platges i el tancament d’establiments, activitats comercials, equipaments culturals, 

establiments i activitats recreatius, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals. 

 

1. Escar 

Desprès de les recomanacions publicades per Ports de la Generalitat i les recomanacions 

de l’ACPET de 16 de març de 2020 han arribat a l’ACPET moltes consultes sobre 

l’activitat de l’escar i la relació amb els industrials externs que hi treballen.  

A dia d’avui, els industrials tenen dret a continuar treballant i accedir al seu lloc de treball 

amb les limitacions que fixa el RD 463/2020, que declara l’estat d’alarma.  

Aquestes limitacions tenen excepcions i el tancament no afecta a l’activitat industrial. 

Una de les moltes excepcions per circular per les vies públiques, fa referència al 

desplaçament al lloc de treball per efectuar les seva prestació laboral, professional o 

empresarial. (article 7. c) del RD 463/2020) 

A dia d’avui, no hi ha cap disposició que prohibeixi l’ activitat industrial.  

Sí que és cert que s’han de seguir els criteris de coordinació de seguretat i salut en el 

treball que estableixi el titular de l’escar amb els industrials.  

Amb la normativa fins ara publicada, no hi ha cap norma que avali el tancament de l’escar 

per part del concessionari o gestor de l’escar, llevat de casos de força major, i per tant una 

mesura d’aquest tipus podria no tenir la cobertura legal necessària de cara a justificar els 

perjudicis que es puguin causar a industrials tercers que tenen treballs pendents. En 

qualsevol cas és un tema que és aconsellable pactar amb els tercers industrials. 

De la mateixa manera, no donar el servei de travelift i grua pot ser una manera indirecte 

de paralitzar l’activitat i, per tant, quan es tracti d’una petició d’un professional, cal 

ser curosos en el manteniment d’aquest servei, tot i que es pot reduir minimitzar el servei. 

En qualsevol cas s’aconsella, segons ja ha informat alguna Capitania Marítima, que el 

trasllat d’embarcacions al varador o la tornada del varador a l’amarrador, es faci 

amb un PATRO PROFESSIONAL, mai amb l’armador o qualsevol particular, 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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justificant aquesta mesura en que el patró està realitzant la seva tasca empresarial o 

professional. 

 

Des de l’ACPET Recomanem:  

• Demanar a tots els industrials que aportin el seu pla de contingència pel 

coronavirus i recordar la importància del seu compliment. 

• Accés prohibit a particulars i a tota persona que no acudeixi per raó de treball a 

l’àrea del varador. 

• Oficines tancades a l’atenció presencial. Atenció per correu electrònic i telèfon en 

horari d’obertura habitual. 

• Serveis de grua i travelift (i resta de maquinaria) pels professional de les empreses 

de serveis nàutics del port i aquells que ja tinguin contractats els serveis al varador. 

Tanmateix es pot adaptar el servei a la minvant demanda, reduint horaris o dies 

de prestació per possibilitat disminució del risc d’exposició dels operaris. 

L’entrada de l’embarcació al varador des de l’amarrador i la sortida 

d’embarcacions del varador a l’amarrador s’aconsella que la faci un PATRÓ 

PROFESSIONAL, en desenvolupament de la seva tasca professional o 

empresarial.  

• Separació de 1’5 metres entre treballadors. 

• Limitar el nombre de treballadors per embarcació, en funció dels treballs i 

dimensions de l’embarcació, per evitar el contacte entre ells. 

• Neteja freqüent de mans. 

• Evitar el contacte entre treballadors i en especial als que mostrin signes 

d’afectació respiratòria, respecte dels quals caldrà demanar revisió mèdica per la 

Mútua. 

• Evitar l’ús de vestuaris comuns. 

• Mantenir neteja i desinfecció de sanitaris i punts d’accés. 

• Ús d’Equips de protecció individual obligat: 

▪ Ús de guants per la realització de feines i per ús d’eines i 

maquinària. 

▪ Ús de mascareta i olleres si la feina ho requereix. 

▪ Ús de Mono de treball 
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• Recordar a tots els industrials que són responsables de fer complir tots els 

protocols de seguretat a tots els seus empleats i subcontractistes. 

 

El dia 18 de Març, entre d’altres, s’ha publicat el RD 465/2020, de 17 de març, que 

precisament modifica el RD 463/2020, de 14 de març, que declara l’Estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisis sanitària del COVID-19. 

En aquesta modificació ... ”S'habilita el Ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o 

restringir les mesures, llocs, establiments i activitats que podran ser tancats, per raons 

justificades de salut pública”.  

En conseqüència, les mesures restrictives poden canviar en els propers dies.  

 

 

2. Confinament de les Illes Balears i Canàries per embarcacions esportives.  

Comunicar que a partir de les 00.00 hores d’avui els vaixells i embarcacions esportives i 

de lleure i els xàrters no poden accedir als ports de les Illes Balears i de les Illes Canàries,  

 

3. Acreditació del dret a desplaçar-se al lloc de treball 

Per alta banda, tenim constància que s’està demanant per part dels cossos de seguretat el 

motiu del desplaçament de les persones, d’acord amb el que estableix l’article 7.c del RD 

463/2020, i en cas de ser per motiu de desplaçament de feina demanen acreditació. A 

aquest efecte, adjuntem per Annex, Formulari que pot ser adaptat per cada associat, per 

tal que, si és necessari, els treballadors pugin acreditar el motiu del seu desplaçament.  

Seguirem informant-vos de qualsevol novetat 

 

Ben cordialment,  

 

 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
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ANNEX 

....... 

Logo empresa, 

 

CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR 

MOTIVOS LABORALES 

  

Validado por la Delegación de Gobierno en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estado de 

alarma para crisis sanitaria por COVID-19 

 

D. ………………………………………............... con DNI NÚM. ..................... en representación de la empresa 

............................................... en calidad de ................ 

 

CERTIFICA: 

Que el/la trabajador/a D. ............................................., con DNI NÚM. .....................presta servicios para 

la citada empresa en las siguientes condiciones: 

- Centro de trabajo ubicado en: ....................... c/ ......................... 

- Jornada laboral habitual de 8 horas, en horario de:  

Jornada Intensiva: de 00.00 a 00.00. 

Jornada Partida: de 00:00 a 00.00 y de 00:00 a 19:00. 

- Que el/la trabajador/a debe desplazarse desde su domicilio particular a su centro de trabajo que 

permanece abierto durante el periodo de Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España por no 

ser empresa dedicada a alguna de las actividades obligadas al cierre, y para ello utilizará el vehículo con 

matrícula ……………………………… 

 

Se expide el presente certificado a los efectos de su posible acreditación ante la autoridad competente, en 

......................, a ....... de Marzo de 2020. 

 

Firma 

Sello empresa. 


